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Redakcio kaj 
Administracio: 
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Argentina Esperantisto
Oficiala Organo de Argentina Esperanto-Asocio

N-ro. .50- 1 54 HHIIIIIIIIIItlli
Monon (por A.E.A. kaj Arg. Esperantisto) sendu nur je la nomo de P. DOUBEK

En nuestra secretaría MISIONES 369 puede Vd. solicitar cualquier infoime relacionado con las 
actividades de esta Asociación, los dias MARTES. JUEVES y SABADOS, después de las 20 horas

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
ADMINISTRATIVO 1937-1938

La labor desarrollada durante el ejer
cicio no ha sido muy fructífera, a causa, 
sin duda, de los acontecimientos que han 
agitado al mundo últimamente. Duro és 
luchar, en verdad, por un ideal como el 
nuestro en momento en que el hombre 
mira atónico cómo se destruyen en con
tados minutos conceptos de derecho y de 
justicia que antes parecían inconmovibles. 
Qué de extraño, pues, que el hombre vea 
con escepticismo toda obra que encierre 
un ideal superior?. No es de extrañar en
tonces, tampoco, que esta hora actual de 
incertidumbre y sobresalto nos reste re
cursos y colaboradores. Los po os cama- 
radas que seguimos creyendo con imper
turbable serenidad y convicción que la 
humanidad continúa, a pesar de todo, su 
ciclo evolutivo hacia el progreso y la fe
licidad del hombre, no hemos podido hacer 
más que lo que la circunstancia apuntada 
nos ha permitido, esto es: mantener
enhiesto el estandarte de la “esperanza”, 
y seguir sembrando a manos llenas nues
tra idea, como nos ha permitido nuestros 
escasos recursos, y sin preguntarnos si 
la semilla caerá en tierra yerma o abo
nado tampo. La C.C., que se vió restrin- 

gida en su labor, como en los últimos 
años anteriores, por la falta de colabora
dores y por la renuncia o ausencia de 
muchos de sus miembros, se circunscri
bió a mantener los servicios ordinarios y 
regulares de la institución, vale decir, su 
estructuración estatutaria, sin poder aco
meter por la exigüedad de sus medios 
ninguna otra iniciativa o acción tendien
te a engrosar o dilatar nuestras activida
des, lo que poj ota parte hubiera sido 
innocuo e inoportuno, dada las actuales 
circunstancias. Ello habría importado lo 
demás, un desgaste desproporcionado a 
nuestras fuerzas, ya que en el ejercicio 
fenecido se acento el déficit que en recur
sos humanos y pecuniarios venimos su
friendo desde un tiempo a esta parte. Las 
Secciones o Departamentos en que tene
mos divididas las tareas sociales, y que 

siguieron desenvolviéndose con alguna re

gularidad, fueron la de Enseñanza por 

Correspondencia la de Biblioteca y Ser

vicio de Libros y la Subcomisión de Fies

tas, de cuyas actuaciones no damos aquí 
una descripción detallada por ser de su
resorte dar informe por separado.

Asamblea General de Arg. Esperanto-Asocio
Socios, Alumnos y Simpatizantes deben concurrir
a esta reunión que se realizará en Misiones 369

EL SABADO 7 DE ENERO 1938 a las 16 horas
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INFORME Y BALANCE DE LA SUB
COMISION DE "ARGENTINA ESPERAN

TISTO.

Al cerrar el balance correspondiente al 
año 1938, la sub-comisión de ‘‘ARGGEN- 
TINA ESPERANTISTO” no se siente muy 
satisfecha, verdad es confesadlo, dado 
que se podrá observar, no ha sido lo prós
pero que esperábamos; pero si se tiene 
en cuenta la apatía observada durante 
todo este año por nuestra comisión direc
tiva salvo algunos komitatanos, que han 
trabajado con ahinco sin desfallecer ni 
un momento, hemos llegado a nivelar 
nuestro presupuesto, esperando que de 
trabajar intensamente para llevar nuestra 
Asociación al punto que merece y corres
ponde, nuestro órgano informativo ha de 
ser el más favorecido, dado que ‘‘ARGEN
TINA ESPERANTISTO” es el vínculo que 
nuestra Asociación tiene para estar en 
contacto con sus socios, alumnos, y paraa 
propaganda, esperando poder hacer de él 
un periódico ameno, instructivo, y de valor 
entre sus similares.

‘‘ARGENTINA ESPERANTISTO” agra
dece la colaboración presada por todos 
los samideanos, esperando han de con
tinuar, aumentándolos si fuéra posible.

Buenos Aires, noviembre de 1938 ilji. r «
ANTONO BARROT JORGE HESS

LUIS VILA

BALANCE CORRESPONDIENTE AL
j t Jfi

•-a /1 / rA í í i 1 ■ ________________ x * ___ W* >

“ 1 J j “ i t 1J 1 ■ o1h ia ob

EJERCICIO 1938 - 1939

INFORMES DE LA COMISION DE 
ENSEÑANZA

\Ol .Í jil1 J [G/i L *1 OC| ) *lDnOl/l

Desde el 1*-’ de diciembre de 1937 al
31 de noviembre de 1938 se han inscripto

< ** l . ‘ V M ?

en el curso por correspondencia 51 alum
nos de la capital, 174 del interior, 33 de 
el exterior. Además se han dictado ios 
cursos orales; 7 alumnos han terminado el 
curso por correspondencia. 3 alumnos 
se han hecho socios.L.’/'A

Total de inscriptos 258 alumnos.
Balanceó e caja pasado a tesorería 

$15.60.
k í) í

INFORMES DE LA BIBLIOTEKO KAJ 
LIBROSERVO

(J {i. 11 ) í K*4 WI /i I r ’FO (Jt F) f b 1 ) * u/ (io *i • í ♦• 111 l

Durante el transcurso de este año po
demos notificar a nuestros asociados que 
la biblioteca se ha enriquecido con una 
cantidad considerable de volúmenes dona
dos por algunos asociados de buena vo
luntad.

A continuación ofrecemos el inventa
rio de la biblioteca:

Documentos de Esperanto . . . 14 6
Revistas y periódicos ....... 42
Publicaciones diversas . . . . . 70 
Gramáticas, Diccionarios, etc. . . 147 
Literatura, Poesías, Teatros, etc. . 25 4 
Diversos temas, (Religión, sociolo

gia ..................................................................... 130

/

Entrada durante el año 1938
Saldo del año 1 937 . . .

$ 540.05
” 127.19 Total 789

Total
Salidas

” 667.24
” 586.60

ENTRADAS
Saldo al 30 de noviembre 1937 >50.32
Venta de libros, etc., eí?. . . 114.25

Saldo ..........
Cuentas al cobro . . . .I ‘

Total.....................................  . .
Cuentas a pagar . ..*« t. ¿ .

” 80.64

” 118.64

Total

SALIDAS

164.5.)

Pagados por varios conceptos del
1" diciembre Í93V al 30 de no- 
viembrfe de 1938 ........................ 161.35

Saldo al 30 noy.. 103S .................. 3.22
lililí Iilii I lililí i! 111 LI inilllllllu II II II iilii *1:r ■ “

'■ i Total . 16 4.59

Saldo que pasa al ejercicio 19 38 
1939 . . . . . . . . . V ' i '42.64*

Libros prestados desde el 1? de di
ciembre de 1937 j 
viembre de 19 38. .

. * • o

al 30 de no-
J C• «

n zj (x <7 o • m * CL v 20^ rn u I # < •
ARGENTINA ESPERANTO - ASOCIO
espera su decidida colaboración para el próximo año 1939

t

117



Artikolo pri Esperanto
En la gazeto ”E1 Defensor” de la urbo 

Villa Constitucion ni legis belegan ple
don por Esperanto. Ĝia autoro estas ĵus 
varbita samideano D-ro Milich, kiun ni 
sincere gratulas, kaj invitas al novaj es
primoj rilate al nia afero. Gratulojn an
kaŭ por la varbinto D-ro J. Scolnik.

Nova espe:anta familiano
Grandiĝas nia familio, malrapide, sed 

tamen grandiĝas. Kelkfoje ni parolas pri 
la fondiga de nova grupeto esperantista 
kiu sumas sin al dissemado de nia kara 
lingvo. Hodiaŭ ni volas paroli pri la es
tiĝo de nova esperantistinideto, la fili
no de niaj karaj geamikoj geedzoj Scol
nik .

La 2an. de la junia monato eniris en 
la esperantistan rondon de nia lando, no
va membro, ties nomo estas Aminda. Ni 
akceptu ŝin per tute mallarĝaj brakoj. 
Ni esperu ke tiu ĉi esperantista paro, an
koraŭ “varbu” novajn esperantistojn por 
tiel grandigi la esperantistan rondon el 
liia lando.

Niajn plej korajn dezirojn por la feliĉo 
de Aminda, kaj varmajn gratulojn al ŝiaj 
gepadroj.

n 1 (i ¡I- ,’p'i / n u
Nova Adreso

La nova ejo de la Grupo Esperan
tista “Antaŭen” el Kordovo estas la Ca
sino Español”, San Martin 139. ĉiu 
merkrede estas kunveno de 19a. horo 
ĝis20. Poŝtaĵojn adresu al str Humber
to I 2160.

Hispana saluto
El la hispana urbo Roses, ni ricevis 

varman saluton por la esperantistoj ar
ge utiliaj. Ili rememoris al ni, ke la ĉi 
tiea grupo estis fondita de hispana espe
rantisto kiu loĝis en nia urbo dum kel
kaj monatoj. La instrumetodo de Espe
ranto de tiu grupo estas la sama kiun 
ni uzas por koresponda kurso. Kun la 
sama emocio kiun ni ricevis la salutojn 
de tiuj bravaj hispanaj esperantistoj, ni 
volas ke ili ricevu la niajn, kun la certe
co de nia profunda estimo. La kasisto 
de tiu grupo petas korespondadi kun ar-. 
gentinaj esperantistoj. L. P. P. M. 
afiŝoj, glumarkoj k.t.p., skribu al S-no 
J. Marti, str. P. Iglesias 23, Roses, His
pana Respubliko.

Balance General de A.E.A. 
Periodo 1937-38

ENTRADAS
Saldo del Ejercicio anterior. $ 
Alquileres .......................................'
Cuotas de Socios (en tesore

ría ................................................. ”
Cuotas de Socios (cobranzas ” 
Sección Enseñanza.......................”
Donaciones.......................................”
Carnet Social (12) . . . . ” 
Estampillas de propaganda . ”
Que es el Esperanto (55) a

$ 0.15 c|u................................... ”
Que es el Esperanto (24) a

$ 0.20 c|u............................. ”
Venta de estampillas usadas ”, 
Cuotas de examen (2) *. . . ’” 
Ejem. de Argentina Esperan

tisto (2).................................  ”
Reintegro de franqueo (Por

tugal) ................................. . . ”
Ingreso por (6) Fiestas. . ”

100.14
865.—

255.—
175.—
109.15

6.—
3.40

8.25

4.80
2.10
6.—

0.20

234.25

ENTRADAS Total ” 2315.29

SALIDAS
Alquiler .............................................’’
Consumo de luz...........................”
Comisión al cobrador 15 o[o

sobre $ 255.— . . . . ”
Subvención a la Revista Argen

tina Esperantisto . ... ” 
Por (1800) ejemplares de Ar

gentina Esperantisto . . ”
Franqueo ...................................... ”
Ley de sellos.............................”
Montaje de carteles para Cur

ses de Esperanto . ... ” 
Donaciones a Carteros y lim

pieza ........................................... ’’
Formularios de envío (2000) ” 
Hojas de papel para circu

lares (4000)............................. ’’
Sobres blancos (1000) . . . ” 
Sobres azules (2000) . . ”
200 invitaciones para la fies

ta del 9 de octubre . . . ” 
Por cuatro lámparas . . . ”
Por dos tapones de luz . . ”
Por un talonario de Recibo-

Alquiler ........................................’’
Gastos por (6) fiestas . . .”

1620.—
108.15

38.25

260.—

93.25
30.74
1.20

15.60

6.50
2.40

26.60
7.50
8.—

3 .—
2.25
0.60

0.30
73.95

SALIDAS Total . . $ 2298.29
SALDO en Caja . $ 17.--

2315.24

Do racoj por AEA
J. A. Sosa ...........................................
O. Kriwczuk.......................................
B. Berger ...............................................
Olives Jaime, hijo.........................

$ 1.—

” 2.



Los animales
en nuestra manera de hablar

Una de las cosas más difíciles de al
canzar en fei estudio de los idiomas, es 
¡a asimilación déí modo de expresarse en 
los mismos.

Solamente cuando se ios domina en 
esté sentido, se puede decir que en rea
lidad sé sabe eí idioma. Y muy difícil es 
alcalizar este dominio, por que Id lógica, 
que en verdad nd desempeña un papel 
muy importante eñ íds idiomas naciona
les, está casi, siempre ausente én la forma 
de expresarse. Por Otra patté, eí estudió 
de las lenguas es muy iriteresahté y atra- 
yénté, porque por ella se alcanza a tener 
una visión niás íntima de la vida diaria 
e histórica del pueblo, que habla la len
gua qüe sé estudia :

Por medio del Esperanto, se han alcan
zados iritéresantes intercambios de asun
tos típicós de muchos países, aun sobie 
él terrenó idiomático.

Traduciendo el Esperanto, Se descubre 
ios llamados nacionalismos, que a menudo 
son intraducibies literalmente. Un estu
dió muy interesante en este sentido 10 
facilita él “Proverbaro Esperanta” de 
Lámenhbi, desgraciadamente no tan di
vulgado como sería necesario.

Estudiándolo entresaqué varias expre
siones éóii nombres de animales y los he 
comparado cón similares expresiones de 
mi idioma patrió, el holandés.

Después coleccioné un conjunto de fía
les, no proverbios, en las cuales los ani
males desempeñan un papel importante-. 
A continuación doy una cantidad de éstas 
traducidas dilectamente al Esperanto. Es
peró qué mis lectores querrán estudiar
las y compararlas con otraé de igual sen
tido y expresión en sus idiomas. Así, pue
de desarollarse un interesante estudio 
Comparativo lingüístico, que 'el fin de 
cuentas, nos ha de llevar a traducir más 
lógicamente el Esperanto.

I

Comparación: La comparación de cier
ta cualidad humana, con la de algunos 
animales es muy frecuente. Muchas veces 
es clara, porque es igual a la del animal 
nombrado, pero a veces la compaación es 
completamente arbitraria y sin sentido.

Juzgúese: Alguien es “glata kiel an
gilo” (Eiso como un? anguila), "Laca 
kielhundo”. (fatigado como un perro (!) 
"senhara kiel pediko” (calvo como un 
piojo (!), "malseka kiel lutro” (empa
pado como una nutria), "forta kiel ĉe

valo” (fuerte como un caballo), “fiera 
kiel pavo” (orgulloso como un pavoreal) 
“malsovaĝa kiei ŝafido” (manso como 
un cordero), ‘malsana kiel hun
do” (enfermo como ml perro (!) “mal
varmuma kiei kokino” (resfriado como 
tiha gallina (!). Además “oni tremas 
kiel fraŭlina hundeto” (se tiembla como 
un perro señorita), nosotros diríamos, 
tiembla como un perro faldero. Muĝas 
kiel leono” (ruge como uú leéil), '’oni 
ĉeestos ie tiel rapide kiel kokinoj” 
(asistirá a alguna parte, tan ligero como 
las gallinae), "oni kuras kiel vanelo” (se 
corre como una avefría), "oni batalas 
kiel leono” se lucha como un león).

También las partes del cuerpo desem
peñan un cierto papel. "Timulo havas 
leporan koron” (un iriiedoso tiene el 
corazón de liebre) . Los callos son 
'"pigaj oukloj” (oirts de urraca), cuando 
se envejece se tienen ’virkokaj piedetoj” 
((pies de galló), los ojos pueden ser 
"bovidaj okuloj” )ójos de buey, o “plo
ta j” (agudos, puntiagudos) . Algunos la
bios son "lepora lipo” (labio de liebre), 
alguien qué no escribe muy bien hace 
“virkokaj piedoj” (pies de gallo). Los 
ángulos de un libro muy usado, son 
“azenaj oreloj” (orejas de asno) .

III

Una persona puede ser “nokta papilio", 
una mujer que trabaja de noche por los 
cabarets; “virporko" un hombre disipa
do, “virkoko la plej antaŭa” alguien que 
quiere ser en todas partes el primero 
“malsaĝa ansero", un infeliz,

iv °*S1 ' ‘

Varias expresiones: “Malpuraj porkoj 
ne grasiĝas”, anuí se dice al revés, chan
cho limpio nunca engorda; “Iri krankan 
vojon” caminar para atrás, como el can
grejo; ir "per heliko vojo”, por camino 
de caracol, “deŝiri plumojn de ranoj” 
romper plumas de rana, hacer algo impo
sible;. “havi ŝiajn bovinetojn sur la se
ka tero” tener sus vaquitas sobre la par
te seca de la tierra, haberse enriquecido; 
“fajfi la kornikan marŝon” silbar la 
marcha de la corneja, morir; algo raro 
es un ‘blanka korvo” cuervo blanco, aquí 
se dice, una mosca b’anca.

He coleccionado sólo algunas docenas 
de estas frases y he procurado traducir
la lo más literalmente posible. Sería inte
resante conocer las de otros idiomas, y 
gustaría aue algún lector quisiera con 
testar con algún articulo parecido al 
mio.

M. de Waard, — Rotterdam

(Do Heroldo de Esperanto)



LA AĴOJ PLEJ

BONAJ

Jen kelkaj semaĵoj, kvazaŭ moderna 
vivo. t’

La plej bona religio: Pura kaj bona 
<lekaloko, de nekonata aŭtoro:

La plej bona filozofio: Trankvila 
menso.

Nuntempe, kiam super ĉia rajto, su
per ĉia justeco, nur perforto kaj krimo 
regas: kiam la moralaj valoroj perdis 
sian tutan efikon, kio, videble minacas 
haltigi la konstantan progreson al pro
greso kaj plbonigo de la homa vivo, kaj 
perfektigo de la homa -societo; estas 
necese ke ni, esperantistoj, veraj kaj sin
ceraj pacamantoj kiuj vidas la mondon 
de supera plano duobligu niajn 
riojn,
zorgi kaj oknservi la florojn de niaj ka- 

ke almenaŭ restu ■ orl- 
om-

pena- 
niaĵn intelektajn klopodojn porX) i

kiujn

raj idealoj; por 
lanta ia lumeto inter tiel grandaj 
broj.

Post tiel grandaj katastrofoj,
travivas la homaro, sur la ruinoj de la 
nuna militema medio, naskos homaron, 
alivojen klinota, kie la amo kaj la jus
teco estos la virtoj kiuj plene regos, 
anstataŭ la kadukantajn moralajn prin
cipojn nuntempaj. 0

Por tiu pura kaj virga grundo ster
kita per suferoj, maljustecoj kaj taŭgu 
por krei
blos eviti |a ripetadon de la nunaj 
feliĉaĵoj.

novan edukistinon, kiu kapa- 
mal-

Esperantista Interhelpo
La Esperantista interhelpo, servo kre

ta de U. E A., celas konsili al samidea- 
nos suferantaj pro reo-anta maltoleremo, 
kaj helpi al ili laŭpove, starigi novan si
tuacion en aliaj landoj.

La interhelpo laboras en kontakto kun 
oficialaj kaj duonoficialaj institucioj oku
pigantoj pri la sama celo. Je miloj kal- 
kuliigas la viktimoj de rasa kaj religia 
persekuto. Apud la senlaboreco, iĝanta 
kvazaŭ konstanta kunulo de 1’socia eko
nomio, stariĝas nova minaco: La per
forta ekziligo de ĉiaspecaj “nedezirindu-

Ne estas la tasko de ni a movado plen
di, plori kaj protesti pro maljusteco re
ganta Ne estas eble. eĉ ke ni helpu. Sed 
la minimumon kiun ni devas fari estas 
pensi al tiuj malfeliĉuloj kun kiuj nin 
ligas la samaj Ideoj kaj lingvo.

Al ili ni helpu!
La Esperantista Interhelpo 

nur pri personoj politike “
samideanoj arestitaj kaj sub observo de 
la sekreta polico, ĝi povas okupigi nur 

(10 post liberiĝo
Ni nin turnas al bonvolaj samideanoj 

petantaj ekzameni la helpopetojn specia
no ¡ lajn kiujn ni publikigos

okupiĝas
puraj”. Pri

bona

bona*

edukado: Elkoni vin

scienco: Eltrovi sunajn

La plej bona leĝo: La ora regulo kiu 

diras: Faru la bonon al kiu ajn eetu.

La plej 
mem.

La plej
radiojn el nubo vojo,()rrTH, f

La Plej bona 
regas sin mem

La plej bona 
infana vizago.

La plej bona

ŝtatisto: Tiu kiu super-

kontraŭ

arto: Pentri rideton sur
iii OvJ

milite/?^ Batali
sia propra malfortecoj

La plej bona ĵurnalo: La bela kaj ver
dira kiu presidas en nia porkero.
f Ltt plej
gan radion

La plej 
vivo estas 
daj literoj

bona togramo: Ĵeti espert
en malgaja koro.
bona biografio:

l <' : ' K.
bona biografio: Tiu en kies 
la vorto Humaneco per gran- 
skribita. > :

La pelj bona nratfematiko: Tiu kiu su
mas ridetojn, ka>? subtrafas dolorojn.

La plej bona diplomato: Tiu iku per
mesas aranĝo pacan kontrakton kun sia 
propra konscio.
’ • 1 e v • 4 ?_

* • i

D. RUIZ

mojn ni konigos al helpopretaj personoj. 
Diskreteco estas absolute necesa por ne 
malutili al la petantoj.
Esperantista Interhelpo (Universala Es
peranto Asocio) Palais Wilson. Geneve.

Nova Mondlingvo
La Krakovan internacian kongreson 

1912 partoprenis fraŭlino el Usono. ŝi 
nur sciis la anglan kaj Esperantan ling
vojn . Tamen ŝi povis kun ili vojagi gis 
Moskvo. Revojagante ŝi vizitis min en 
Stuttgart. Mi iris kun ŝi en mian gar
denon malantaŭ mia loĝejo kaj montris 
al ŝi la garden-dometon, sur kiun mi es
tis pentrinta la vorton Esperanto por pro
pagandi per tio ĉe la preterirantoj. Mal
suprenirante de la gardeno, ni kompre
ble interparolis per Esperanto. Tion aŭ
das la servistino de la familio, kiu logas 
sub mia loĝejo. La servistino sciis, ke 
mia familio vivas vegetare kaj ŝi ankaŭ 
aŭdis,,, 
von Tial ŝi diris 
sinjor’ profesoro 
ĝardeno kun sia 
vegetare”.

La

ke mi scias la internacian ling- 
al ŝia mastri.no: 
malsuprenvenis el 
fratino, ili interparolis

“ĵus 
la

t»

tie ĉi. La no- P. Christaller

mastri.no
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Malgrandaj duonrondoj kaj grandaj kvaronrondoj
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La signon / oni skribas en la pozicio plej oportuna
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17. 
por la skribo, kutime kiel ĉi supre.

Ce la komenco de l’vortoj oni skribas la kvin ĉi
I

4

18.
suprajn vokalojn je la sama flanko, kiel la rondajn voka
lojn, kaj oni kunligas ilin kun la konsonantoj ne farante 
angulon.

"m x*i.i 117 ni d KifD,

Tiam oni povas precizigi la sonojn, metante1 19.
punkton super la duonrondeton por i, sub ĝin por e; ekste
ren de la kvaronrondo por aŭ kaj internen de ĝi por eŭ.

' . ’ O,
idolo edzo iloj elasta imago emajlo urbo Eŭropo, uzado 

• t—_y4) _>/b G?—°

20. — Ce la fino de l’vortoj i kaj u estas skribataj dek
stron aŭ supren. Male oni skribas e, aŭ kaj eŭ maldekstran 
f ŭ malsupren.

ni

Ce la fino de l’vortoj i kaj u estas skribataj dek-

n

in
22.

ne farante angulon ĉiufoje, Hani 
timi ĵem: 
ĉ T

A
En la interno de l’vo toj (

9

filo

Kiam angulo estas23. — Kiam angulo estas re 
la vokalo kaj la sekvanta konsi

pitono

:evi
one

Ciufoje kiam estas ole,
inai

peti
R

• w t - f

f 24.
de 1’duon- aŭ kvaronrondo, d 
ĝi havas ĉe la fino de vortoj.

pipo pepi tiri

fV f 1 T HI t f. •>

tero lirika 1
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<y

< ii T 
ob

1 l
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Ekzercoj 4

Legu kaj ko

p
palpi palpe gladu baldaŭ ami ame donaci donace halti halte

21. — Post kurba konsonanto. ĈIAM oni skribas la 
kvaronrondojn eksteren. Post k, g, l, r, oni ĉiam skribas 
ilin dekstron.

w

amu naŭ ĉu lasu plu laŭ ĉirkaŭ

Í1I1Í1 HílíXlV c* i f i t • i / t /1 . • 1 • T

☆ ☆ LERNU E
Se oni iomete studas la demandon pri- 

Esperanto-stenografado oni bedaŭras, ĉar 
estas nur tre malmultaj Esperanto-ste- 
nistoj. Tamen la ĉefaj stenografaj siste
moj estas alfaritaj al nia lingvo, kaj la 
nombro de la personoj kiuj lernis ilin 
estas sufiĉe granda, sed post teoria stu
dado de sistemo mankis praktika ekzer
caro. '

'Nun, dank’ al Stenografa Instituto 
Tutmonda, (Asocio kiu propagandas la 
sistemon Duployé-Flageul), la stato pli
boniĝis sur tiu kampo.. Ja S.I.T. eldo
nis 72-paĝa ekzercaron 27 x21, kaj ĉiu 
esperantisto, kiu bonvolos serioze labori

Sistemo ‘Dupl<
<1 fc F • l “

per ĝi kaj laŭ la donitaj konsiloj, estas 
certa ricevi ŝatindan rezultaton de eia 
studadq?

Plie S.I.T. Organizas perleteran kur
son. Tiu kurso estas senpaga, sed, kom
preneble, la lernantoj devas pagi la stud
librojn kaj la afrankojn. La necesaj 
studlibroj estas: Lernolibro de Esperan
ta Stenografio, kaj Stenografaj Gamoj 
(ekzercaro por atingi rapidecon) Sendu 
10 francajn frankojn (aŭ 7 r. kup.) a1 
Sekretario de S.I.T., S-ro A. G. Provost, 
2 7 Rue Chanzy, Parizo XI, Francujo,



toj oni skribas tiujn vokalojn
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Stenografu.
La frato klopodas, por iri al vi. Sako da karbo estas 

alportota de la najbaro, morgaŭ vespere. La domo de la 
patro estos baldaŭ tre agrabla loĝejo; la mebloj aĉetitaj 
por la salono estas belaj sed multekostaj. Ĉar la lumigilo 
brilegas, la domo ŝajnas pli bela. Rapidu, por iri kune al 
la lernejo. -
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Malgrandaj kvaronrondoj.
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ĉi supraj signoj estas kvazaŭ-nazaj sonoj. Oni 
uzas ilin, kiam, en la vorto, la konsonanto ne estas sekvata 
de vokalo. Do estas kvazaŭ-nazsono en la vortoj an-gi-lo, 
ten-do, eŭ-ro-pan, sed ne estas tia sono en la sekvantaj 
vortoi : o-na-ga-lo, te-na-do, Eŭ-ro-pa-no.

V ' o j S. - .
26. _  Car la malgrandaj kvaronrondoj estas ofte skri

bataj en la sama pozicio, oni povas ilin karakterizi per iliaj 
helpaj signoj, kiuj estas ĉiam nevarieblaj.

- S > Q Co Q / Cl27. — Komencante la vortojn, oni skribas tiujn signojn
en pozicio mala de tiu de la aliaj vokaloj, krom antaŭ /, 
4 Í kaj /, r; 4 -y q

impresi onklo ankaŭ ungoj anso enŝovi antaŭ inda enlasi
.[ A <9 A --o1 

bnav ni • ¿oñrMioíl n! hq ni ; molo!
28. — Finante la vortojn, oni skribas ilin eksteren de 4a 

kurbaj konsonantoj kaj dekstren de k, g, fi, li, l, r.

min mem nin nun sen kun patran koron 
c. C,- P 7 <C

kJ

j f

•- an enz -
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25. — La

V v_5

28.

IMOGRAKION ☆☆
Duployé-FlaQeul”

li/ l • Í /f ' f \ Í t í l *4 iftlff'f* Í% f

stas kaj tuj vi ricevos tiujn du librojn, ku-
flia ne kun konsiloj por la unua leciono kaj

la unua tasko.
lui- Tiu kurso estas la sama, kiun ni AR-
om- GENTINA ESPERANTISTO, publikigas
tud- por la legantoj de nia gazeto, prf kiu 
esaj S-ro P. Flageul, Prezidanto de S.I.T.,
ran- por montri sian ŝaton al ni, verkis la je
moj najn du artikolojn, kiujn ni transkribas 
ndu el H gazeto “Fluganta Skribilo” No. 104. 
) al de Septembro 1938.
zost, GRANDEGA ĜOJO
¡ujo, Problemo nesolvebla por la redakcio k.

administracio de "Argentina Esperantis
to” estas imagi kiagrade ili kontentigis 
min. Post du informoj pri publikigo de 
nia stenografio, tiu organo enhavas la 
unuan lecionon, sekvatan de fervora al
voko de la iniciatinto, nia kolego H. Bob- 
biesi. d> «h . rj (

La du pagoj, kiuj troviĝas en la mezo 
de "Argentina Esperantisto", estas tute 
rezervitaj por tiu publikigo. Jen fakto, 
kiu valoras pli ol ĉiuj paroloj, ĉiuj gra
tuloj .

Por la unua fojo, esperantista gazeto, 
komprenante la utilecon de rapida skribo 
por ĉiuj laboremaj homoj, konsiderante
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Post ĉiuj aliaj rektaj konsonantoj oni skribas an, 
am, en, em, in, im, samflanken kiel i kaj u; male oni skribas 
on, oai, un, um, samdirekten kiel e, au, eŭ.

• n r «t

ĝin dum kgpan kapon kavan kavon aĝan agon

r r -s —
Interne de 1’vortoj oni skribas ilin kiel estas dirite30.

pri la grandaj kvaronrondoj.
pensi punco tendi tondi tempo tombo volanta volonte

f

? Ekzercoj 5
> _ f I I o

Legu kaj kopiu

liii i

Stenografu.

Informu nin pri la kondiĉoj de la vendado. En Majo la 
kamparo estas vere admirinda pro la florantaj arboj. 
Kvankam mi ŝiris la poŝon de la pantalono, mi ne perdis 
la ŝlosilon de la manĝoĉambro. Rigardu la infanojn; ili 
kuras en la ĝardeno, dezirante kapti belan birdon, sed gi 
malproksimon forflugas, pepante.

z

se ni ne kapablas penadi por

"Argen- 
propagandonhelpas

ke Esperanto devas, kiel ĉiuj lingvoj, 
havi praktikistojn, kapablajn ateni niajn 
oratorojn, ĉefe jugante, ke. ni ne devas 
kontentigi per entuziasmaj voĉdonoj dum 
kunsidoj 
ilin realigi, kiam la realigo de la dezires
primo dependas nur de ni mem, 
tina Esperantisto’^ 
jam ofte aprobitan en diversaj kongresoj 
aŭ konferencoj, kaj ĝi, ne nur konsilas 
lerni facilan stenografion, sed, plie, 
donas al ĉiuj la eblecon tion fari.

Gratulojn al tiuj progresemaj hontu..

ĝi

ili

min Al
kiuj ebligas, ke niaj samideanoj profitu 
novan progreson, publikigante por 
plenan kurson, kies lernado postulas nur 
iom da laboro.

Gratulojn al tiuj logikaj hontoj, kiuj 
rajtos peti de ĉiuj, ke ili atentu la dezir
esprimojn voĉdonitajn dum la Konfer. li
co: "Esperanto en la Moderni Vivo".

Mi deziras plej grandan sukceson al la 
iniciativo de A. E 
meritita, sed ankaŭ. . . por ke ĝia ekzem
plo estu sekvota de kelkaj aliaj organoj.

> ./i ‘Iííít i:id<4VnrrfAÍdíi

ne nur ĉar ĝi estai• >



Ni ĉiuj imitu la gazeton 
"Argentina Esperantisto"
Jes, ni ĉiuj imitu tiun gazeton, kiu 

montras ai ni ŝatindan ekzemplon, agan
te, laŭ la deklaro de la iniciatinto meni 
por efektivigi dezirsprimon voĉdonitan 
dum la konferenco “Espreanto en la Mo
derna Vivo”.

Jes, ni devas imiti tiun gazeton kaj 
agi, por ke tiuj dezirsprimoj estu plenu
motaj, por tio ni laboru senprokraste, 
konsiderante nur la bonan iradon de nia 
duobla idealo; progresado de Esperanto 
kaj de stenografio, kies rezultato estas 
"Esperantostenografio”,
Jen la momento kiam oni devas pripensi 
en ĉiuj societoj pri la programo reali
gebla dum la asocia jaro, programo kiu 
devos enhavi tre diversajn partojn; pro
pagando, instruado, amuzado, ktp., ktp. 
Kelkafoje la organizantoj malfacile tro
vas sufiĉe da kunlaborantoj; ne Umu 
proponi vian helpon; vi faros servon al 
la komuna ideo. al viaj samgrupanoj kaj 
al via propra idealo.

Se vi estas membro de stenografista 
grupo, proponu gvidi kurson de Espe
ranto, kaj se vi aliĝis esperantistan ron
don proponu instrui stenografion al viaj 
kamaradoj.

Por interesi kiel eble plej multnom
brajn samtrupanojn kaj instigi ilin 
ĉeesti vian kurson, vi faru paroladon pri 
Esperanto, stenografio aŭ Esperanto- 
stenografio, laŭ la kurso, kiun vi decidos 
gvidi. Se via societo posedas organon, 
vi povas ankaŭ publikigi unu aŭ kelkajn 
artikolojn pri la lernobjekto, kiun vi ins
truos. Plie, vi povos proponi al la ad
ministrantoj de via societo, ke ili profi
tu tion por fari flankan propagandon, kiu 
profitos al la societo mem; dank al via 
malfermota kurso, ili havos okazon por 
presigi en la regionajn gazetojn informon 
pri la agado de la societo, sciigante, ke 
ĉiuj membroj povos senpage lerni tion, 
kion vi mem instruos.

Se vi ne havos eblecon instrui pli
malpli grandan aŭdantaron ne malesti
mu izolitan agon: kelkafoje estas pli 
bone instrui al unu persona- ol antaŭ 
multaj gelernantoj, do ĉiam provu varbi. 
Jam mi rakontis ke mi mem estas var
bita al Esperanto de junulo kiu, ĉiuse
majne, venis al mi tute senpage, por if
ri al mi unu horan lecionon. Bedaŭrin
de mi neniam vidis lin ĉar li mortis 
tute juna en Brazilujo, sed, mi kredas, 
ke se li ankoraŭ vivus, li ne bedaŭrus 
sian penadon.

Fine, estas alia varbado, kiun mi insiste 
petas de ĉiuj naj kolegoj. Ĝi estas 
konstanta varbado por nia Instituto. 
P°st unu monato mi farigos pensiulo 
kaj mi ne plu povos elspezi tiom, kiom 
mi ĝ;s nun faris por SIT k. por "Flugan
ta Skribilo”. Nia Asocio kaj nia gazeto

AL LA HOMARO
UNUIĜU! gento slava, 
Jen postul’ de 1’ cirkonstanco. 
Savos vin decido saĝa, 
Kaj firmigos Esperanto.
Ĝin ADOPTU’ gento flava,
Negroj, ĉiuj suferantoj, 
Sendistinge ALVOK’ prava, 
de sinceraj, pacamantoj. 
•UNUECO ESTAS FORTO!
KONSCIU! de P VER’ amantoj, 
Liberemaj, progresemaj,
VICLE HELPU! esperantoj.

Paŭlo Doubek

Biblioteca de la TAGE
La T.A.G.E. (Tutmonda Asocio de 

Geinstruistoj Esperantistaj) finalmente 
alcanzó a realizar su plan, madurado des
de hace algunos años, y que consiste en 
la edición de varias valiosas obras de 
bajo precio, toda relacionada con la edu
cación e instrucción, en colaboración con 
la casa editora Muusses de Purmerend.

T.A.G.E. está preparando una biblio
teca que será de gran valor para los maes
tros, los padres, y para todos los que se 
interesan de la difusión del Esperanto, 
en las escuelas de todo el mundo, 
al conocido pedagogo Dr. Ferriére y se 
al conocido petaeogo Dr. Ferrieére y se 
titula: COMO EDUCAR NUESTROS NI- 
ÑOSs

El trabajo en este terreno será muy di
fícil. Es necesaria la colaboración de 
todos los Esperantistas serios, y en primer 
término, la de todos los maestros. No 
solamente para leer y comprar estos pe
queros libros, sino para hacer propagan
da con ellos, entre colegas y autoridades 
no interesadas todavía con nuestro mo
vimiento, con el fin de convencerlos del 
gran valor de nuestra lengua internacio
nal para eltrabajo escolar.

T.A.G.E. pide la colaboración de to
das las personas que puedan proporcionar
nos manuscritos interesantes, ya sean ori
ginales o traducidos. En todos los idio
mas existen obras que pueden interesar 
al núblico internacional. Estos libros, de
berán tratar en forma literaria o cientí
fica popular, temas de educación y de la 
escuela. Las obras no deberán pasar las 
25.000 palabras.

Con todo lo que se relacione con este 
punto dirigirse a T.A.G.E. Sr. P. Korte 
Schoolstraat 13, Veedam, Holanda.

de nuu devas vivadi per siaj propraj 
rimedoj.

Amikoj, pripensu tion kaj helpu ilin 
vivadi kaj prosperi. — P. FLAGEUL. 

Noto de la Redakcio de A. E: Tiu ĉi 
artikolo, originale verkita en stenografio 
en "Fluganta Skribilo”, estas tradukita 
de nia nova lernanto S-ro J. M. Duren 
post dumonata lernado. — HECTOR 
BOBBIESI.



Gothersgade 158, Copenhage, K, Dinama?.

ESFUERZO INUTIL. VARIAS LIBRAS 
ESTERLINAS EN PAGO DE LA TRA
DUCCION DE UNA CARTA SIN INTE
RES.

Del diario inglés “Fiancial Times” en
tresacamos la información que sigue.

Los expertos e n idiomas de la sección 
correspondencia de la “Imperial Airways”, 
hace poco, se vieron en grandes dificul
tades, a causa de una carta escrita en una 
lengua que nadie comprendía. Se creyó, 
que esta podría venir de algún pasajero, 
razón por lo cual, se estimó necesaria su 
traducción. Pero, ni aun con la mejor 
buena voluntad de algunas legaciones, fué 
posible alcanza^- su traducción.

Finalmente una firma especializada en 
la traduccón de idiomas raros pudo des
cifrar que la carta estaba escrita en un 
dialecto eslavo. El precio de la traducción 
alcanzó, pues, a varias libras. El lector, 
podrá imiginar la consternación de los 
directores de la campañía. cuando leyeron

J

la carta que decía lo siguiente:
Estimado señor: Desearía recibir un

empleo en su compañía, como simple obre
ro .

Artículos sobre Esperanto en un diario 
búlgaro.

El diario búlgaro “Varnenska Posta” 
está publicando una serie de artículos 
cobre Esperanto. Estes artículos son de- 
I. ido a la pluma del Sr. Georgi N. Sa- 
punoiiev bibliotecario de la sociedad espe
rantista “Albatro” de la ciudad de Varna, 
en donde aparece el diario antes citado.

Vil prospecto en Esperanto de Voi en- 
dam .
La Unión de Atracción de Extranjeros 

de la ciudad de Volendam (Holanda) ha 
editado un prospecto de carácter informa
tio o para los extranjeros.

El gobierno Brasileño ha editado un li
bro estadístico en Esperanto.

El Instituto Nacional de Estadística de 
la República del Brasil acaba de publi
car en Esperanto un resumen estadísti
co del año 1937.

Un resumen en Esperanto de una edi
ción científica.

El informe anual (abril de 1937 a 
marzo de 1938 ) del laboratorio de pato
logía vegetal de los cultivos de J. E. 
Ohlsens Enke en Copenhage editado en 
dinamarqués, contiene al final del resu
men, un sumario de las materias en In
glés’y en Esperanto. (El director de este 
laboratorio es el bien conocido esperan
tista Sr. Paul Neergaard, el que manda
rá gentilmente un ejemplar de este resu
men contra el envío cualquiera edición de 
revista o libro de carácter científico que 
contenga un resumen en Esperanto.

Su dirección es; . 1

La feria de Viena todavía usa el Espe
ranto.

La Feria Internacional de la que era 
la capital de Austria, después de la unión 
de Austria con Alemania, todavía usa el 
Esperanto para su propaganda. En la fe
ria de este año (11-17 de septiembre) la 
dirección de la feria editó un libro de 
informes en Esperanto.

l n nuevo prospecto <lc turismo en Espe
ranto .

La Central Turística Suiza de Zurich, 
acaba de editar un nuevo prospecto so
bre turismo en Esperanto. Este pros
pecto representa una carta geográfica a 
vista de pájaro impresa a varios colores. 
En las tapas están detalladas la caracte
rística del país y los puntos más d.’gnos 
de visitarse.

LA FAMOSA AVIADORA AMY JOHON- 
SON QUE DETENTA VARIOS RECORDS 
MUNDIALES, DE AVIACION, ES PARTI

DARIA DEL ESPERANTO

En todos los países del mundo, es co
nocido el nombre de esta famosa avia
dora, no solamente en los círculos aero
náuticos sino entre el oran público por 
sus records de vuelo en Inglaterra, Aus
tralia, India, Japón y Sud Africa.

En una carta dirigida a la que sus
cribe esta nota, escrib’ó la siguiente 
frase con relación al Esperanto.

“Opino que el Esperanto es Utilísimo. 
Sería una gran ayuda, si por ejemplo todos 
los términos de aviación fueran racio
nalizados y comprendidos igualmente en 
todos los países. El vuelo puede vencer 
muchos obstáculos, pero todavía no pue
de evitar el de las diversas lenguas, co
mo por misma lo he podido comprobar”

Quiero observar, que los preparativos 
para la confección de un vocabulario pro
visorio de aviación, están llevándose a 
cabo. El Sr. Lewin en colaboracio con 
varios miembros de B.E.A. y otros téc
nicos de varios países, son los encargados 
de hacerlo.

Hemos recibido varios nombres y di
recciones de persones que trabajan en la 
aviac’ón y gustosamente recibiríamos 
otras.

E. T>. Durrant
Hon. Prop. Scret. de Brita 

Esp. Aso.
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FIO verkita de J. F. Horrabin, elangli
gite: B’. Ross, f ormato 14x20 cm. 134 
paĝ. kun 45 entekstaj kartoskizoj kun 
esperantigitaj geografiaj nomoj, prezo; 
20 fr. fr.

Kiam oni ĉie parolas (eĉ blekas) pri 
nova t isdivido de la mondo k. nova re
grupiĝo de la mondpotencoj, temo kia 
ekonomia geografio sin trudas al la sci
volemo de ĉiu eĉ ne multe informiĝema 
honjo. Kaj Skizo de Ekonomia Geogra
fio estas tiurilate fidinda gvidilo.

La aŭtoro'pritraktas, en formo de 
lernolibro, kun klaro kaj precizo, la in
fluon de la geografiaj faktoroj sur la 
disvolviĝon de la popoloj, sur la historion 
de la homaro; li montras la determinan 
rolon, kiu ludas la geografio, ĉe Ia eko
nomia kaj socia formiĝo de Io potencgru- 
poj en -la mondo.

Ni menciu ke la verko jam eetas tra
dukita e’i la .angla en francan, germa- ' 
nan, rusan, italan, hebrean kaj hispanan 
lingvojn, ĉi lasta ne menciita. Sed la Es
peranta eldono—por kiu la aŭtoro verkis 
specialan antaŭparolon— aperas revizita, 
kun ĉapritoj VI—IX aktualigitaj, kaj 
plue ĝi enhavas la interesajn notojn de 
J. Pera, la tradukinto de la franca el
dono. :

Unu rimarketo. Kial, se ne eble uzi 
nur la metro-decimalan sistemon en Es
peranta eldono, oni ne metas ĝian ekvi
valenton tuj apude de la alisistemaj me
zuroj?
, La libro estas havebla ĉe S-no C. 
Santos, Mis'cnes 86 9, Bs. ,Ah’es. Prezo 
afarnkite 2.00 pesojn.
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• PEDRO KROPOTKIN-BIOGRAFIO k. 
AL LA JUNULOJ . Eldonis S. A.T., Pa-

, “Neeble legi la fotografion >de 'tiu*  gran
dulo eksnobelo sciencisto, filozofo so
cialista pensuloj sen sento de profunda 
respekto, al kiu ajn partro ^apartenu la 
legento. La dua duono de la libreto en
havas tradukon de Al Ia .Liniiloj, unu ol 

..la plej famaj broŝuroj. de; Kropotkin .

• TERMINARO HORTIKULTURA SES
LINGVA — Esperanta, Angla. Dana, Sve
da, Cermeña, Franca kun difinoj en Es
peranto, de Pani Neergaard. Eldono de 
SAT., Paris 1938.

Lii dolĉa princo, kiel nomis lin Anato-
< Ie France, meritis tiun memorigon de la 

Laborista Asocio.
; 1 a Broŝuro estas’ havebla ĉ» C. Santos

fontan Misiones 369. Bs.' Aires Prezo
» * • * * - t * ’

65 centavoj.

La unua parto, Esperanta-Angla, estas 
aranĝita laŭteme. La dua, dana, sveda, 
germana, angla, franca, sekvas alfabetan 
vortoj ne troveblaj en la PJena Vortaro. 
Bonvenaj estas tiuj vere necesaj kunla- 
boraĵoj al- nia granda komuna verko. 
Havebla ĉe C. Santos. Misiones 369. 
Bs. Aires. Prezo 0.65 pes.

• KANTONO SUB BOMBARDADO de ja
panaj aviadiloj. Ilustrita broŝuro pri la

• • B % _

teruraj sekvoj de la.-milito. Eldonis: ”A1 
la nova etapa”, Esperanta eid. en Kanto
no. La adreso sendube ne plu validas.

> INFORMILO EL ĈINIO. Semajna 
bultento de Espjeranto-fako de Kanto
na Centro de ĉina filio de Internacia 
kampanjo por la paco. Novan adreson de 
tiu ĉi kantona eldonaĵo ni ne konas.

• EL SIAMO ni ricevis multobligitan 
bultenon kun kelkaj kantoj koncernan
tajn la ĉinan situacion kaj sciigojn pri 
la politikaj persekutoj en la lando.

• KOINONIA — Junio 1938 — Ape
ras laŭbezone. Supereklezia kristana el
donaĵo. Havebla senpage ĉe Walter Se- 
vern, 40 Bromyard Road, Worcester, An- 
glujo.

• LEJDENO — La instruadurbo apud 
maro kaj lagoj, apud arbaro kaj dunoj. 
Bele ilustrita faldfolio pri la fama ne
derlanda urbo. Senpage ricevebla de 
"Oficejo de V.V.V.”, Stationsveg, Lei- 
den Holando.

• VOLEDAN. — Ilustrita broŝuro pri 
tipa nederlanda vilaĝo. Senpage havebla 
ĉe S-ro H. L. Hartog. Volendam. Ho
lando.5'
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• LAZARO FLURY.—ALGUNAS CON
SIDERACIONES SOBRE EL PROBLE
MA INDIGENA^. — Las Rosas (Sta. Fe) 
Argentino, 1938. Hispanlingva.

Malgranda broŝuro pri granda temo: la 
indiĝena problemo en Ameriko, aperis el 
sub la plumo de nia agema samideano L. 
Fl,ury. Tri tiu sama temo ni aperigos 
noton en ”A. E.” Dume ni gratulas nian 
amikon pro liaj bataloj kontraŭ la ni
graj potencoj.

J. HESS.

NI VOKAS VIN’ — Oficiala gazeto 
de la 3a. Kongreso de Esperanto—2a. 
de Julio-la. de Aŭgusto 1938—-.' Bern. 
SVillando. Eid. Loka Kongresa Komitato, 
Bern, Bundesgasse 18. >

En plaĉa vesto kaj ilustrita per be
laj fotoj aperas la Kongres-gazeto. La 
la. n-ro estas de Julio. Kune kun la 
gazeto ni ricevis grandformatan "Birdri- 
gard-karto de Svislando” ĉirkaŭ la kar-



KORESPONDADO
Trilini» anonco «n. Koreop Fako 0.30 ar«. mono

S-ro R. M. Hermida (W. Escalante,
F.C.C.A.  R. Argentina) dezirus kores
pondi pri farmaciaj temoj, kaj inter. PI 
PM kaj gazetoj kun gesamid. el Sovetio

Kvin junuloj deziras korespondi pri 
ĉiuj temoj kun eksterlandaj gesamidea
noj. Certa respondo. Skribu al A. F. 
Claveria, strato 3 de Febrero 3783. 
Buenos Aires Argentina.

Buenos Aires (Argentino) S-ro Higinio
Garcia, str. Sarmiento 3867. Dez. kor. 

per ii. p. k. kaj interŝanĝi p. m., ĉiam 
respondas.

Gento (Belgujo) S-ro Edmond Van 
Hoorde, Makelaarstraat 2, Dez. koresp. 
kaj interŝanĝi p. m. ,

Skovde (Svedujo) S-ro S. A. Jacobson, 
Segerstorp 531. 25 jara komerclaboris- 
to, dez. koresp. per ilustritaj poŝtkar
toj aŭ leteroj, pri kanto kaj muziko, 
eksterlando. Lingvoj.

S-ro Karl Ekstrom. Agenta Boras Sve
dujo. — Sendu 50 aŭ 10 p.m. reciproke 
rni sendos p.m. el Svedujo, Danujo, Nor- 
vegujo, de la sama valoro laŭ Senfs, aŭ 
Mieche’1 38. Nepre respondos al ĉiuj.

' Grupo de geknaboj de 13 ĝis 17 jaroj fer
vore deziras koresp. interŝ. bagatelaĵojn. 
Skribu multnombre al K-do A. A. Stoletov, 
FI. Kazina, 32, Voronej. Soveta Respubliko.

S-ro J. Sulekiĉ (fr., Campo Quijano Salta, 
Argentino. Por dist. k. prak. dez. amikece 
kor, kun ĉ. 1., fraŭlinoj, unuresp. garanti
ata.

Atentu! Kiu sendus al mi 5 respondku
ponojn aŭ neuzitajn P.M. egalvalorajn mi 
sendos al li, per registrita letero, 5 P.K 
kiuj prezentas vidaĵojn kaj tipojn el mia 
regiono. Ankaŭ mi interŝanĝas P.M. Sen
du 100 aŭ p’i k. mi tuj respondos. S-no 
Pedro J. Campos.. A illa Angela. chaco, 
Rep. Argentina.

S-no Juan Borda, Taller \ . y O. Sece. 
del F C. S. F. Resistencia, (Chaco Aus
tral) deziras interkorespondadi kun gesa
mideanoj el la tuta mondo; pri d versaj te
moj. P. K. l- k<l L- Certe respondos.

to la nomo de la lando aperas en ĉiuj na
ciaj lingvoj apud la koncerna flago (eĉ 
ne la duono de hispanlingvaj), kaj ankaŭ 
tie troviĝas la esperanta.

■

Bulteno de la SAT-rondoj 
', Red. kaj adm.

115 Bd. A. Briand, Montreuil
/ j • 1

'JUSTECO 
SAT-amikaro. 
en franclingvaj regiono j_. 
Clodeau, 
S Bois.

I

Gazeto eldonita de

KONCERTO
Nia amiko J. Boursalis, unu el la plej 

malnovaj membroj de nia Asocio, estas 
unu vere eminenta artisto.

Antaŭ ne multe, kun granda sukceso, li 
donis koncerton, kaj ĝi estis vere sukceso. 
Per lia bela baritona voĉo li kapablas 
kanti per ok malsamaj lingvoj. La jur
nalaro kaj la ĉeestantaro multege lin 
aplaŭdis. Kun ĝojo ni kunigas nian 
modestan kaj sinceran gratulon.

•

Kongreso de SAT
En Bruselo okadis de la 7-13 aŭgusto 

, la itfa. SAT. kongreso. Granda sukce
so ĝi estis. El 18 landoj, 109 aliĝoj ve
nis, dum efektive ĉeestis 65 9 kamaradoj 
el 16 landoj (Litovio-Estonio-Alĝerio kaj 
Maroko-Java insulo estis reprezentataj). 
Proksimume la duonon el ĉeestintoj es
tis SATanoj. fre bone, je la plena kon
tentigo de la uzintoj, estis organizita la 
loĝado de la plejparte malriĉaj kongre
sanoj, en amasloĝejo ( 300 personoj) k. 
en tendejo (10 personoj en 35-40 ten
doj) kun ĉiuj higiene^ servoj inkluzi- 
\ olavejoj kun duŝoj kiuj la kamaradoj 
multe ŝatis. La interfratiga kaj la solena 
kunvenoj okazis en la granda Festsalono 
de la famkonata brusela Popoldomo.

■Milpersona ĉeestantaro ĝuis la artajn 
prezentojn kaj la alparolojn de la repre- 
z; utantoj de la dekduo di laboristaj or
ganizoj sindikataj kaj kooperativaj kaj 
politikaj, kiuj, preskaŭ ĉiuj sin esprimis 
en nia lingvo.

Nekrologo. Kun bedaŭro ni sciigas al 
AEAnoj kaj ai iraj legantoj, la forpa
son de la patrino de nia kara amiko, 
kunlaboranto de A. E. L. Flury. Al li kaj 
ties familianoj, niajn sincerajn kondo
lencoj.

GRAMATICA
y DICCIONARIO del
Idioma Auxiliar internacional

E S F»E RA NTO
de J. ANCLADA
132 paĝ. — Formato 13x18

Ilustrado y con numerosos ejercicios de 
Sráctica que lo hacen accesible a todos 

[uy recomendado para los alumnos que 
siguen el Curso por Correspondencia.

Precio del ejemplar $ 1.30
Pedidos a: ARGENTINA ESPERANTO- 
ASOCIO. — Misiones 369 — Buenos Aires
Pedidos del interior agregar 0.20 ctvs.
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Argentina Esperanto-Asocio♦

Misiones 369
Buenos Aires

FAKOJ: KORESPONDA KURSO f 
GAZETO - INFORMOJ - BIBLIOTEKO 
:: LIBROSERVO KAJ EKZAMENOJ.::

CENTRA KOMITATO DE A. E. A.:
Presidente, Giordano Bruno López;
Secretario, Francisco Clevillé; 
José Martínez;
Antonio, Solé, Isidro Berman, A. Luglio y J. Sasia

Cuentas: Graciano García y S. Guzmano k

f e n t m a 
Respubliko l M f

Vicepresidente, Antonio Barrot;
----  -------- - Tesorero, Pablo ŭubelc j” Bibliotecario, 
Vocales: Jorge Hess, C. Santoj*Fontán, J¿ian Viarnés, 

t — Revisadores de
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ESPERANTAJ SOCIETOJ EN ARGENTINO
Argentina Esperanto-Kolegio

kavalle 560 ler. piso — Buenos Aires

Esperanto - Centro Argentina 
Str. Gallo 1106

Esperanta Grupo “Nova Mondo”
Presidente. Hoka M V t Rosario

Buenos Aires
Asociación Espeiantista de Rosario
Balcarce 450- Rcsario de Sta. FA

Centro Esperantista de Córdoba 
3idejo: Caseros 235 

Postadreso: Humberto l, 2160

Centro Esperantista NOVA SENTO
AZCUENAGA

£

Esperanta Grupo “NOVA TAGO”
SERODIÑdJ F. C. CFtt.

CC

Centro Esperantista ‘LUMO”
SAN JORGE. F. C. C. A.

Esperanta Grupo “FRATECO”
Str. Rioja 161 — Dolores Kordobo

Centro Esperantista de Mendoza
Str. MAZA 660 — MENDOZA

Esperanta Grupo “JUNECO”
Oreste N. Abbiate — Zenon Ferreyra 

Prov. Santa Fé

> z

,y.i'fFiAM1NO

Señor Esperantista: L.a Asociación Esperantista Argentina Ie 
necesidad de adherirse a alguna Sociedad o Gruj 
localidad donde usted reside no existe ninguna entidad, 
secretaría los nombres v direcciones 
ximos a su

«TV
encarece la 

Esperantista. Si en la 
solicite en nuestra 

de los esperantistas que residen pró- 
localidad. para que Vd. pueda fundar un nuevo Centro.
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Gramática, Ejercicios y Diccionario
Manuel Caplliure B a. Hester

El libro más completo para los 
países de habla castellana^.

CONTIENE :
Fundamento de Esperanto en ambos 
idiomas. Curso de Esperanto en 30 
lecciones. Diccionario Esperanto-Es
pañol. con 7.000 voces y Español Es
peranto con 14.000 voces.

UN VOLUMEN EN RUSTICA CON ~ en
291 Pág...............................................................S
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Aliĝu al j
lnternacia Esperanto-Ligo •

Todos los SABADOS
Reunión general de los esperan
tistas <‘ii nuestro local calle Mi
siones 369, de 21 a 23 horas. 
I>ónde Vd. podrá practicar el Idio
ma ESPERANTO.

En nuestra Biblioteca
hay libros en el idioma auxiliar in
ternacional ESPERANTO, sobre 
cualquier tema que a Vd. le in
terese: Literatura, Ciencia, Arte, 
Sociología, etc., etc. Como tam
bién libros de enseñanza.

La entrada es Libre
MEMORI ; Ciu ano de nia Asocio rajtas 
legi li lii rojn de nia biblioteko hejme, 
BBmilBBBBBBIMBBBBBIBBBBBBll

Gl KOS v toda clase de valores para Ar
gentina Esperanto-Asocio, a nombre de

Giordano Biuno López, El Rastreador 36'0 
(Liniers) Bs. Ai'es (Peranto por Argentino O PARLO DOUREK

Misiones 369 Buenos Airee



I PARA LAS FAMILIAS
♦ Lo* mejore* ACEITES comestible*
♦ te venden en-LA ATLANTIDA”

J. CABRÉ y Cía.—Est. Unidos 15

U. Telei. 37 Rivadavia 6752 
Reparto a domicilio

SAMIDEANO
Atin 
tina 
re vi favoros la plibonigon
de nia organo.

por “Argén
♦ 9 ‘

gu anoncon
Esperantisto” tiamanie

TARIFA:

ISPKBANTA BAZEJO
d» DIONISIO RUIZ

VENEZUELA 3902 kaj D. FUNES
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Favarezca a nuestros avisadores

ARTAJ VITRALOJ

A. VILLAFRANCA
*

l

9

Si cada uno de uste«des inscribe un 
nuevo aocio a ARGENTINA ESPE
RANTO ASOCIO, e un nuevo subs
criptor para ARGENTINA ESPE
RANTISTO, marcharemos a pasos 
agigantados y nuestro triunfo s*rA 
Indiscutible.

C'uota de Asociadas * i.— mensual. 
Cuota de socio protector * t.— men

suales como mínimo.

Subscripción a ARGENTINA ESPE
RANTISTO. un afto S

NOTA: A los «ocios se les remite 
gratuitamente la revista.

3 ctms. de columna.
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En Koresponda Fako. 3 Eneas
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JUG’ -ETEKI A 
.SANTERIA 
PERFUMERIA 
REGALOS FAR A 
CASAMIENTOS 
UTILES DE 
COLEGIO 
ESPEJOS
>!.»••• <l> 
CUADROS 
CLINICA DE 
MUÑECAS

< OM POSTURA S 
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mal
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TRIUNVIRATO 4960

V. T. 51 Urqulla »541

Malnova esperantisto
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Samideano
♦
♦
♦
♦
♦
♦

INICIE HOY MISMO Samideano: Los esperantistas de otras lati
tudes desean que Vd- diga algo sobre nuestro 
país. Chinos. Rusos, Japoneses, etc. No im
porta que Vd. sea principiante. Decídase! 
Por solo 0.30 ctvs. nuestra revista le pu- 
bl cara un aviso en “Koresponda Fako”


	Helpu la /cjjgvasiigon* de

	•1


	Argentina Esperantisto

	N-ro. .50- 1 54 HHIIIIIIIIIItlli

	Monon (por A.E.A. kaj Arg. Esperantisto) sendu nur je la nomo de P. DOUBEK



	MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ADMINISTRATIVO 1937-1938

	Socios, Alumnos y Simpatizantes deben concurrir

	a esta reunión que se realizará en Misiones 369

	EL SABADO 7 DE ENERO 1938 a las 16 horas

	ARGENTINA ESPERANTO - ASOCIO

	espera su decidida colaboración para el próximo año 1939

	Balance General de A.E.A. Periodo 1937-38
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